H Å L L BA R H E T

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

STYRDOKUMENT FÖR
HÅLLBARHETSARBETET
Regelverk som styr Castellums
hållbarhetsarbete:
Externa regelverk
• FNs globala hållbarhetsmål
• Global Compact
• Svenska Aktiebolagslagen
• Miljöbalken
• Arbetsmiljölagen
• Hållbarhetscertifiering –
Green Building, Miljöbyggnad,
BREEAM, LEED, WELL
• ISO 14001
• BBR-krav
• Övriga tillämpliga lagar och regler
Viktiga interna regelverk
• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod
• Uppförandekod för leverantörer
• Internt miljöledningssystem
• Processer för intern kontroll
• Övriga instruktioner

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksam
heten och styrs via ett ledningssystem som
består av gemensamma policies, riktlinjer,
övergripande mätbara mål samt detaljerade
handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet
är att följa upp, dokumentera, utvärdera och
förbättra. Castellum utgår från försiktighets
principen vilken är integrerad i Castellums
hållbarhetspolicy, verksamhetsprocesser och
följs upp via bolagets miljöledningssystem.
Arbetet följs upp varje år och avrapporteras
regelbundet till koncernledning och styrelse.
Castellums hållbarhetschef har ansvar att
driva och utveckla hållbarhetsarbetet för hela
koncernen. I respektive region finns en håll
barhetsansvarig och arbetet bedrivs integrerat
i verksamheten. Arbetet som hållbarhetschef
och hållbarhetsansvarig innefattar att se till att
bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att imple
mentera åtgärder som leder mot C
 astellums
hållbarhetsmål samt övervaka klimatrela
terade risker och möjligheter. Castellums
styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och
uppförandekoder samt diskuterar och följer
löpande upp arbetet. Under 2017 arbetades
nya ambitiösa och mätbara mål avseende håll
barhet fram vilka nu är inarbetade i verksam
heten och dess utfall framgår under målupp
följningen. Under 2018 adderades utmanande
mål om att öka andelen medarbetare med
internationell bakgrund.

Castellums agenda för den hållbara staden
består av ett antal löpande mål på årlig basis
och etappmål fram till 2030. Det är en ambi
tiös agenda där de mest utmanande målen är
att nå netto-noll koldioxidutsläpp till 2030 och
uppnå en helt jämställd organisation i samtliga
yrkeskategorier. För att uppnå dessa mål krävs
involvering och engagemang hos alla medar
betare, vilket är något vi aktivt uppmuntrar och
stöttar via exempelvis utbildning.
Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbar
hetsarbetet. Castellums hållbarhetsredovisning
är upprättad enligt GRI Standards och över
siktligt granskad av Deloitte. För att upprätt
hålla ett strukturerat miljöarbete är Castellum
certifierat enligt ISO14001. En gemensam,
operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för
att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och
bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det
finns det ett hållbarhetsforum med syfte att
involvera utvecklingsarbetet i verksamheten.
Hållbarhetsforumet består av ansvariga
chefer från kärnverksamheten; HR, kommuni
kation, projektutveckling, förvaltning, region
vd, finans och inköp. Castellums hållbarhets
arbete bygger på engagerade och kunniga
medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor
sker kontinuerligt. Samtliga medarbetare
på Castellum har genomgått en obligatorisk
webbaserad utbildning inom hållbarhet och
uppförandekoder och utbildningen är en del av
introduktionen för nya medarbetare.

PLANETEN
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt
sätt minska resursanvändningen och
koldioxidutsläppen som ger upphov
till den globala uppvärmningen.
FRAMTIDSSÄKRING
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj
i en värld under förändring.
VÄLBEFINNANDE
Vi ska främja hälsa, välbefinnande
och produktivitetsökning.
UPPFÖRANDE
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett
ansvarsfullt sätt gentemot samhället
och våra intressenter.
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Vattenbesparing per år
Energieffektivisering per år
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Castellums agenda för den hållbara staden
Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det
mest hållbara fastighetsbolaget och en viktig
aktör i att bygga ett hållbart samhälle.
Syftet med vår hållbarhetsagenda är att
säkerställa att vi är ett relevant och fram
gångsrikt bolag inte bara idag utan under en
lång tid framåt. Våra agenda har tagits fram
genom analys, dialog och diskussion. Den har
bland annat utgått ifrån:

Fokusområden och mål
Castellums agenda för den hållbara staden
består av de fyra fokusområdena. Dessa
består i sin tur av totalt 16 olika delmål.
På följande sidor presenteras arbetet under
2018 utifrån planeten, framtidssäkring,
välbefinnande samt uppförande. Vidare
presenteras utfall på de mål som finns
kopplade till respektive fokusområde.

•
•
•
•

Lokala och globala utmaningar och möjligheter
FNs globala hållbarhetsmål för 2030
Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde
Prioriteringar från kunder, medarbetare och
andra intressenter
• Våra möjligheter att göra verklig skillnad
• Identifierade klimatrisker och möjligheter

2030
2025
-15%

Lägre energiförbrukning jmf 2015

50%

Av beståndet
miljöcertifierat

40–60%
20%

2020
100 %

Fossiloberoende fordon

100 %

För nyproduktion av kontor
gäller miljöbyggnad Guld och
i Danmark och Finland gäller
BREEAM Excellent. Övriga typer
av projekt certifieras.

+

Tillföra ekosystemtjänster
i större projekt

0

Netto-noll
koldioxidutsläpp

100 %

Icke-fossil energi

Jämställt i samtliga
yrkeskategorier
Av Castellums medarbetare ska år 2025
ha internationell bakgrund för att närmre
spegla samhällets
sammansättning

< 2%

Korttidssjukfrånvaro

< 3%

Långtidssjukfrånvaro

4%

Av medarbetarna ska
vara lärlingar
Bonus till entreprenörer som anlitar
lärlingar i våra projekt

100%

Av medarbetarna
ska utbildas i
uppförandekoden
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Bakgrundsdata för GRI-upplysningar
I denna del redogör vi för de metoder, antaganden, och omvandlingsfaktorer
som använts för att ta fram Castellums GRI-upplysningar. Utöver det redovisas
kompletterande tabeller och information till årsredovisningen samt beskrivning
av utelämnad information.

Intressentdialog & väsentlighetsanalys
För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum
kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på
bolagets verksamhet.
Castellum genomför kontinuerligt dialoger med kunder,
leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse som

visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara
viktigast för Castellum.
Utöver denna intressentdialog har Castellum en löpande
diskussion angående hållbarhetsrelaterade frågor vid styrelse
möten, träffar med aktieägare och i den dagliga kontakten med
kunder, anställda och leverantörer.

Castellums viktigaste frågor
utifrån intressentgruppsperspektiv

Väsentliga hållbarhetsområden för Castellum
och hur de korrelerar med GRI Standards

Intressentgrupp

Castellums hållbarhetsaspekt

KUNDER

STYRELSE

LEVERANTÖRER

KONCERNLEDNING

MEDARBETARE

Viktigaste frågor
• Effektiviserad resursanvändning
• Miljömässigt och socialt hållbara
byggnadsmaterial och installationer
• Miljöcertifiering av byggnader
• Effektiviserad resursförbrukning
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Miljöcertifiering av byggnader
• Miljömässigt och socialt hållbara
byggnadsmaterial och installationer
• Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
• Investera mer i förnyelsebar energi
• Effektiviserad resursförbrukning
• Arbeta för mer mångfald och jämställdhet
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Effektiviserad resursförbrukning
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Miljömässigt och socialt hållbara
byggnadsmaterial och installationer

Tabellen visar de viktigaste frågorna som Castellums mest centrala intressentgrupper framförde
i intressentdialogen som genomfördes under hösten 2016 och uppdaterades 2018.

Påverkan på omvärlden
Många av Castellums hållbarhetsaspekter har en påverkan utanför
bolagets juridiska ramar, exempelvis hos våra kunder, leverantörer och
i de samhällen där vi är verksamma. Castellum redovisar bakgrunds
beskrivning för respektive väsentlig hållbarhetsaspekt och var den har sin
påverkan i bolagets värdekedja. Se Castellums GRI-index på sid 205–206
för hänvisningar till upplysningar avseende hållbarhetsstyrning.

GRI Standards område

Anpassa fastigheterna till
klimatförändringarna

Utsläpp

Anti-korruption

Anti-korruption

Mångfald och lika möjligheter

Jämlikhet

Betala adekvat skatt

Ekonomisk utveckling

Effektiv resursanvändning
(energi, vatten och material)

Energi, vatten, lagefterlevnad

Erbjuda en attraktiv arbetsplats

Anställningsförhållanden och arbets
villkor, utbildning, hälsa och säkerhet

Granska leverantörer avseende
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter
och miljö

Leverantörsutvärdering avseende
påverkan på samhälle och miljö

Hållbar finansiering, t.ex.
"gröna obligationer"

–

Hälsosamma lokaler som ökar våra
hyresgästers välbefinnande

–

Investera mer i förnyelsebar energi

–

Miljöcertifiering av byggnader

Produktansvar

Miljömässigt och socialt hållbara
byggnadsmaterial och installationer

–

Samarbeta med kunder för att uppnå
bättrehållbarhetsprestanda

–

Skapa attraktiva lokalsamhällen,
t.ex. erbjuda lärlingsplatser

Lokala samhällen

Skapa förutsättningar för källsortering

Avfall

 kapa smartare arbetsplatser
S
genom modern teknik, t.ex tjänster
för att dela på kontorsplatser

–

Öka mängden grönytor och
ekosystemtjänster

–

Tabellen visar hur Castellums egna hållbarhetsaspekter korrelerar med aspekterna i GRI Standards.
Vissa av Castellums hållbarhetsaspeketer anses viktiga för b
 olagets hållbarhetsarbete och sträcker
sig därför utanför GRI:s rapporteringssystem.
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